
Liturgie zondag 16 augustus 

Lied voor de diens: ELB 252 

Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam 
om U te loven, o Heer. 
Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam 
om U te loven, o Heer. 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, 
eer aan de heil’ge Geest, de Drie-In-Eén. 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, 
eer aan de heil’ge Geest, de Drie-In-Eén. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
 
Welkom 
 
Intochtslied: Psalm 42: 1, 5 
1.Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 
  schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
  die ik ademloos verwacht. 
  Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
  God van leven, God van licht. 
  Wanneer zal ik Hem weer loven, 
  juichend staan in zijn voorhoven? 
 
Stil Gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: psalm 42: 7 
7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
  vleugellam geslagen ziel, 
  hoop op God en wees geborgen. 
  Hij verheft wie nederviel. 
  Eens verschijn ik voor den Heer, 
  vindt mijn ziel het danklied weer: 
  Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
  altijd aan de dood ontheven. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Gezang 449: 1, 3, 4 
1. God enkel licht, 
  wiens aangezicht 
  zo blinkend is van luister, 
  ziet ons onrein, 
  ziet hoe wij zijn 
  vervallen aan het duister. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Laat zijn trouw de dag verblijden 
  en zijn lied de duisternis. 
  Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
  die de God mijns levens is: 
  Vaste grond van mijn bestaan, 
  waarom ziet Gij mij niet aan? 
  Moet ik onder ’s vijands slagen 
  thans dit somber rouwkleed dragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Heer, waar dan heen? 
  Tot U alleen! 
  Gij zult ons niet verstoten. 
  Uw eigen Zoon 
  heeft tot uw troon 
  de weg ons weer ontsloten. 
 
 
 



4. Ja, amen, ja, 
  op Golgotha 
  stierf Hij voor onze zonde. 
  Zijn schuldloos bloed 
  maakt alles goed 
  en reinigt ons van zonde. 
 
De weg die God ons wijst (Kolossenzen 3: 12-17) 
 
Zingen: Gezang 449: 5 
5. God onze Heer, 
  wil tot uw eer 
  ons klein geloof versterken. 
  Dan zullen wij 
  Hem, waarlijk vrij, 
  volgen in goede werken. 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
 
KND lied: God kent jou 
 
Schriftlezing: Openbaring 3: 7 - 13 
 
Zingen: Gezang 296: 1, 2 
1. Ik kom met haast, roept Jezus stem. 
  Hij heeft de dood verslagen. 
  Nu zal al wie gelooft in Hem 
  de kroon des levens dragen. 
  Wijk niet van Hem. 
  Hoor naar zijn stem. 
  Reeds wenken ons van boven 
  de scharen, die Hem loven. 
 
Schriftlezing: Jesaja 22: 15 - 23 
 
Zingen: Gezang 125: 4 
4. O kom, Gij sleutel Davids, kom 
  en open ons het heiligdom; 
  dat wij betreden uwe poort, 
  Jeruzalem, o vredesoord! 
  Weest blij, weest blij, o Israël! 
  Hij is nabij, Immanuël! 
 
Verkondiging: 
“Wat is het geheim achter onze kleine kracht” 
 
We luisteren en kijken naar: 
Houd vol, Hij laat niet los 
(YouTube) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
  wat Ik u heb gegeven. 
  Er blijft bij alle aardse last 
  een open deur ten leven. 
  Werp van u af 
  wat Ik niet gaf. 
  Blijf u standvastig scharen 
  bij wie mijn woord bewaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: ELB: 246: 1, 2, 3 
1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
  Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
  Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
  Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
  Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
  Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 
2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
  En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
  Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
  Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
  Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
  Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
  Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
  In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 
   in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
  In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 
  in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
Zegen 
 
Zingen: ELB 456: 3 
3. Amen, amen, amen! 
  Dat wij niet beschamen 
  Jezus Christus onze Heer, 
  amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
Collectes 
1. Onderhoud gebouwen 
2. Kerk 
3. Jeugd GKSR 
 
 


